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Geachte voorzitter, 

 

Per brief d.d. 26 april 2011 (kenmerk: 32733-1/2011D21788) heeft u mij verzocht 

mevrouw Alberink, ambtenaar bij de Inspectie der Rijksfinanciën, toestemming te 

verlenen om deel te nemen aan een rondetafelgesprek over de Beleidsbrief van de 

minister van Defensie. Middels deze brief wil ik u berichten dat ik deze 

toestemming niet zal verlenen. 

 

De Aanwijzingen externe contacten rijksambtenaren (Stc. 1998, nr. 104) vormen 

het kader waarbinnen ambtenaren de mogelijkheid hebben om (feitelijke) 

informatie te verstrekken aan Kamerleden. De beoordeling van het feitelijke 

karakter van dit verzoek behoort als verantwoordelijk minister aan mij toe. Zoals 

gebruikelijk probeer ik waar mogelijk uw Kamer positief tegemoet te treden in 

verzoeken om feitelijke informatie, bijvoorbeeld daar waar het gaat om het geven 

van een technische briefing. Echter, in dit geval zal ik uw verzoek niet positief 

beantwoorden. Op basis van de volgende overwegingen ben ik tot mijn besluit 

gekomen: 

 

1. Uw verzoek en de later ontvangen uitnodiging aan de ambtenaar (kenmerk: 

011-DEF-B-03) duiden erop dat er van de betrokken ambtenaar tijdens de 

gesprekken meer zal worden verwacht dan enkel het verstrekken van feitelijke 

informatie. In uw uitnodiging geeft u aan zich te willen laten informeren over 

de visie van betrokkene op de (maatregelen uit de) Beleidsbrief Defensie en u 

vraagt betrokkene te reflecteren vanuit haar specifieke invalshoek. Eveneens 

verzoekt u haar nog een schriftelijke zienswijze te geven die vooraf aan de 

vaste commissie Defensie kenbaar gemaakt dient te worden. De informatie die 

u van mijn ambtenaar vraagt is daarom in mijn ogen geen feitelijke informatie 

in de zin van de Aanwijzingen.  
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2. De feitelijke informatie die u van de betreffende ambtenaar zou kunnen krijgen 

is daarnaast ook, uit hoofde van hun functie, beschikbaar bij door u te horen 

genodigden van het ministerie van Defensie. Ik verwacht daarom dat deze 

gesprekken voldoende informatie zullen opleveren die u kunnen helpen bij uw 

besluitvorming. 

 

Ik wens u alle succes met zowel de voorbereiding van de rondetafelgesprekken als 

de uitvoering ervan. Tevens hoop ik dat deze gesprekken zullen bijdragen aan een 

afgewogen besluitvorming over dit onderwerp in uw Kamer. 

 

Hoogachtend, 

de minister van Financiën, 

 

 

 

 

 

mr. drs. J.C. de Jager 


